Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO,
zamawiający informuje, a oferent przekazuje tę informację osobom, które występują w imieniu oferenta i w jego
imieniu biorą udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, że:
1. administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą uzyskanych w związku z niniejszym postępowaniem jest: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, adres: Al. Jana Pawła II nr 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. (32) 756 41
13, fax. (32) 476 26 71, www.jsw.pl,
2. u zamawiającego powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować
drogą elektroniczną, pisząc na adres mailowy: iod@jsw.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby
zamawiającego,
3. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą przez zamawiającego w celu przeprowadzenie
niniejszego postępowania a także w celu ochrony jego praw, wynikających z niniejszego postępowania
oraz umowy o udzielenie zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
4. dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń
zamawiającego wynikających z niniejszego postępowania oraz umowy o udzielenie zamówienia,
5. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
6. dane osobowe osób fizycznych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
7. osobie fizycznej, której dane osobowe zamawiający przetwarza przysługuje:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od zamawiającego (administratora) ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO,
d. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
8. osobie fizycznej, której dane osobowe zamawiający przetwarza nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

